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 Sammendrag 

Vefsn kommune har igangsatt planarbeid for detaljregulering av areal innenfor områderegulering Nesbruket 

næringsområde. Hensikten er å tilrettelegge for etablering av anlegg for produksjon og lagring av hydrogen.  

Parallelt med planarbeid for hydrogenanlegg varsles det oppstart av arbeid med endring av 

områderegulering for Nesbruket næringsområdet. Hensikten er å avsette nye oppdaterte områdeformål, 

detaljere samferdselsanlegg og tilrettelegge området for tildeling av tomter til industri- og næringsbygg. 

Eksisterende områderegulering ble vedtatt i 2011 (planID 20111118). Det ble i 2019 foretatt nye 

grunnundersøkelser i området, disse danner grunnlaget for en mer detaljert og oppdatert områderegulering. 

Etablering av hydrogenanlegg er vurdert å utløse krav om planprogram og konsekvensutredning iht. forskrift 

om konsekvensutredning, vedlegg 1, pkt 6b). Planprogrammet er utarbeidet som første ledd i arbeidet med 

detaljregulering.  

Tilrettelegging for bruk av området til industri- og næringsformål ble konsekvensutredet som en del av 

gjeldene områdeplan. Med bakgrunn i dette og vurdering av temaer i forskriftens § 21, er det konkludert med 

at følgende temaer skal utredes nærmere som en del av dette planarbeidet: 

- Støy 

- Beredskap og ulykkesrisiko 

- Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred.  

- Transportbehov  

- Estetikk i bymiljø 
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1 Beskrivelse  

1.1 Lokalisering 

Planområdet ligger i den nordlige delen av næringsområdet Baustein i Vefsn kommune, ca. 2,5 km nord for 

Mosjøen sentrum. På området var det tidligere trelastbruk med produksjonsbygg og tilhørende lagerarealer. 

Nordre del av område har i senere tid vært benyttet til lagring av vindturbiner.  

 

Figur 1 Lokalisering av planområdet. Kilde: kommunekart.com, bearbeidet av Norconsult AS. 

1.2 Tilkomst, vegsystem 

Området har tilkomst fra Baustein (E6) i sør via Ørbradden. Tilkomstvei med tilhørende fortau ligger inne i 

gjeldene områdeplan, men er ikke opparbeidet i tråd med planen. Avkjøring fra E6 i sør er felles med 

tilkomsten til aluminiumsverket, Mosjøen fergekai og øvrige næringsarealer.  
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Figur 2 Kartutsnitt som viser planområdets tilkomst fra E6. (Kilde: Gislink, bearbeidet av Norconsult AS) 

  

1.3 Planavgrensning 

Forslag til planavgrensning for detaljregulering er vist på figur 5 under og utgjør ca. 27 daa. 

Planavgrensningen omfatter arealet som firmaet Gen2Energy har opsjon på kjøp av. Planarbeid for 

detaljregulering foregår parallelt med endring av områderegulering for Nesbruket. Plangrensen vil kunne 

korrigeres i forbindelse med planarbeidet for å tilpasse avgrensningen til øvrige planlagte tiltak innenfor 

området.  
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Figur 3 Planområdet for områderegulering vist med rødt i forhold til omkringliggende landskap sett imot sør innover 
Vefsnfjorden. (Kilde: Google Earth, bearbeidet av Norconsult AS) 
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Figur 4 Planavgrensning for områderegulering i grønt vist på ortofoto. Bygninger tilknyttet tidligere trelastbruk er i dag 

revet (Kilde: Norconsult AS) 
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Figur 5 Forslag til planavgrensning for detaljregulering Mosjøen hydrogenanlegg i svart, vist på ortofoto (Kilde: 
Norconsult AS).  

 

1.4 Eiendomsforhold 

Planområdet for detaljregulering omfatter deler av eiendom gnr. 105 bnr. 2. Vefsn kommune er grunneier.  



Planprogram - høringsutgave 

 

Detaljregulering Mosjøen hydrogenanlegg  
Oppdragsnr.: 52106696   Dokumentnr.: 1   Versjon: 2 

  

2021-10-28  |  Side 11 av 25  

Planområdet og tilgrensende områder eies av Vefsn kommune. Gen2energy har opsjon på kjøp av areal for 

etablering av hydrogenanlegg innenfor området. Bergen Carbon Solution har opsjon på kjøp av areal på ca. 

5 daa tilgrensende planområdet i øst.  

Planområdet innenfor områderegulering Nesbruket næringsområde omfatter eiendommene gnr. 105, bnr. 2, 

354, 355 samt deler av bnr. 43. Vefsn kommune er grunneier med unntak av bnr. 43 som eies av Bane Nord 

SF. 

 

 

 

Figur 6 Planavgrensning for områderegulering vist på grunnkart med eiendomsgrenser og gnr./bnr. markert med rødt. 
Planomriss vist med svart stiplet strek.  

105/2 

105/355 

105/354 
105/43 
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1.5 Planstatus 

Planområdet ligger innenfor kommunedelplan for Mosjøen, vedtatt 21.06.2017. Området er i 

kommunedelplanen avsatt til område hvor reguleringsplan fortsatt skal gjelde.  

Gjeldende plan i området er områderegulering for Nesbruket næringsområde vedtatt 12.04.2011. Området 

er avsatt til næring, herunder industri/lager. 

 

Figur 7 Utsnitt fra gjeldende områderegulering for Nesbruket næringsområde, vedtatt 2011. (Kilde: Vefsn kommune) 

1.6 Planlagte tiltak 

Gen2Energy har opsjon på kjøp av ca. 27 daa areal innenfor områderegulering for Nesbruket 

næringsområde for etablering av hydrogenanlegg med lagerareal for utskipingsklare kontainere. 

Målsettingen med tiltaket er å produsere «grønn» hydrogen basert på bærekraftig produsert EL-kraft. 

For øvrige areal ønsker Vefsn kommune å tilrettelegge Nesbruket for etablering av næringsvirksomhet slik 

også gjeldene plan tilrettelegger for. Formålet med endring av områderegulering er å få avsatt nye 

oppdaterte arealformål og rammer for næringsvirksomheter som ønsker å etablere seg i området. 

Gjennomførte miljøundersøkelser danner grunnlaget for en mer detaljert og oppdatert områderegulering.  

Endring av gjeldene plan skal legge til rette for teknisk infrastruktur og tildeling av tomter for etablering av 

nye virksomheter innenfor området. Planarbeidet vil også omfatte avklaringer rundt oppgradering/utvidelse 

av eksisterende kai/havneområde. Havneområdet planlegges blant annet benyttet til lagring og lossing av 

kontainere tilknyttet hydrogenanlegg. Kaianlegget skal være offentlig. Behov for utredninger tilknyttet 
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havneområdet vil inngå som en del av planarbeid tilknyttet endring av områderegulering. Sentrale tema i den 

sammenheng vil være bølgepåvirkning, stormflo, behov for supplerende undersøkelser av sjøbunn og 

grunnforhold.  

Da en ikke har full oversikt over hvilke virksomheter som kan ønske å etablere seg her, vil aktuelle større 

virksomheter kunne utløse egne krav om KU og detaljreguleringsplan.  

Gjeldende områderegulering stiller krav til utarbeidelse av detaljregulering i forbindelse med utbygging på 

området. Det vil som en del av planarbeidet vurderes om enkeltområder kan detaljeres noe mer for å 

tilrettelegge for etableringer uten krav om detaljreguleringsplan, men med detaljerte krav til innhold i 

utomhusplan ved søknad om tiltak.  

Gjennomførte miljøundersøkelser i området fra 2019 danner grunnlag for utarbeidelse av tiltaksplan for 

utskifting av forurensende masser innenfor den sørlige delen av planområdet. Før denne delen av 

planområdet kan tas i bruk må det foretas masseutskifting. Dette arbeidet vil pågå parallelt med 

planarbeidet.  

I nord-øst (gnr./bnr. 105/354 og 105/355) er det i dag to tomter som gjennom dispensasjon er gitt formål 

hardbruksboliger (bolig beregnet for dem som av ulike grunner ikke kan bo i en vanlig bolig). Dispensasjonen 

er midlertidig. Ny plan vil gjelde foran dispensasjonen. Nordvest i området er det planlagt å etableres 

kaianlegg og havnelagring. Det er i den forbindelse søkt om dispensasjon til å sprenge bort en fjellknaus 

med et areal på ca 7 daa nordvest i planområdet. Søknad om dispensasjon er p.t. ikke avklart. 

Overskuddsmasser fra utsprenging er tenkt benyttet til opparbeiding av infrastruktur i området.  

Planarbeidet tilknyttet endring av områderegulering skal resultere i en best mulig oppdeling av tomter i 

området, god tilkomst, teknisk infrastruktur og tilrettelegging for veg, næringstransport og gjennomgående 

fortau/gang- og sykkelveg. Som en del av planarbeidet vil de gjeldende utbyggingsrammene i området 

vurderes og oppdateres.  

Av kjente tiltak som planlegges etablert innenfor området er etablering av hydrogenanlegg, kontorlokaler for 

Svevia (firma som driver med drift og vedlikehold av veier) og anlegg for karbonfangst. Dette 

planprogrammet tilhører detaljregulering for Mosjøen hydrogenanlegg.  
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2 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning 

2.1 Vurdering 

Vefsn kommune har i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Miljødirektoratet vurdert 

at etablering av anlegg for produksjon og lagring av hydrogen faller inn under vedlegg 1, pkt. 6b) i forskrift 

om konsekvensutredning.  

Det planlagte tiltaket er ikke tidligere utredet. I og med at tiltaket er vurdert som et vedlegg 1-tiltak, utløser 

det krav om konsekvensutredning og planprogram.  

 

2.2 Planprogram 

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn, skal det i henhold til Plan- og bygningsloven, § 4-1, utarbeides et planprogram som 

grunnlag for planarbeidet. Forskriftens § 17 første ledd siste punktum sier: «Konsekvensutredningens 

innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen og være relevant for de beslutninger som skal tas  

Planprogrammet utgjør første steg i arbeidet med detaljreguleringsplanen og konsekvensutredning.  

Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet og avklare rammer og premisser for den videre 

prosessen. I planprogrammet foreslås hvilke tema og problemstillinger som bør løses i planarbeidet, og 

hvilke utredninger som anses nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag.  

Videre skal planprogrammet beskrive medvirkning og informasjon, spesielt i forhold til grupper som antas å 

bli særlig berørt. Det er av stor betydning at alle som har innspill og synspunkter på de ulike 

problemstillingene medvirker i en tidlig fase.  

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og høring samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. 

Eventuelle innspill til planprogrammet behandles før formannskapet i Vefsn fastsetter planprogrammet. 

Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredninger utarbeides og sendes ut til offentlig ettersyn og 

høring. Etter høringsfasen sluttbehandles planen politisk av kommunestyret i Vefsn kommune.  
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3 Utredningsbehov og aktuelle problemstillinger  

§§ 17 og 20 gir generelle opplysninger om innholdet i en konsekvensutredning, og § 21 gir en liste med tema 

som skal legges til grunn for vurdering av hva som er relevant å utrede.  

Forskriftens § 17 første ledd siste punktum sier: «Konsekvensutredningens innhold og omfang skal tilpasses 

den aktuelle planen og være relevant for de beslutninger som skal tas.  

Følgende tema ble konsekvensutredet i forbindelse med utarbeidelse av gjeldende områderegulering: 

• Landskap 

• Nærmiljø og friluftsliv 

• Geoteknikk og forurenset grunn 

• Lokalt utbyggingsmønster 

• Trafikale forhold 

• Kaianlegg 

• Forhold til barn og unge 

Planområdet har vært benyttet til industriformål i mange år. Planen skal tilrettelegge område for videre bruk 

til næring- og industriformål, herunder produksjon og lagring av hydrogen. Planarbeidet skal avklare 

konsekvenser og begrensninger for omkringliggende arealbruk. Øvrige forhold knyttet til etablering av anlegg 

for hydrogenproduksjon vil avklares i prosess med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Med bakgrunn i dette, og basert på gjennomgang av konsekvensutredningen som lå til grunn for gjeldende 

områdeplan, er følgende tema vurdert som relevante i forbindelse med detaljreguleringen og de planlagte 

tiltakene: 

- Støy 

- Risiko og sårbarhet. Analysen vil dekke «beredskap og ulykkesrisiko» dvs. brann- og 

eksplosjonsfare som følge av hydrogenanlegg og lagring av kontainere. Den skal avklare behovet for 

og utstrekning av hensynssoner/fareområder. Tiltaket vil etter all sannsynlighet falle inn under 

«Storulykkeforskriften» med tilhørende krav om samtykke fra DSB. Risiko- og sårbarhetsanalysen vil 

videre dekke tema som vind og ekstremnedbør, havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning, 

sårbare bygg og installasjoner, lyspåvirkning etc.  

- Det er uavklarte grunnforhold i området, spesielt i sør. Geotekniske vurderinger og behov for 

supplerende grunnundersøkelser vil inngå som en del av planarbeidet.  

- Transportbehov/trafikale forhold  

- Estetikk i bymiljø 

For øvrig vil konsekvensene og virkningene av planforslaget inngå som en del av planbeskrivelsen. Aktuelle 

utredningsteama i denne sammenheng vil være landskap, rekreasjon og friluftsliv, naturmangfold, 

næringsliv, sysselsetting, infrastruktur, kommunikasjon, trafikksikkerhet, trafikkløsninger, lokal 

overvannshåndtering, nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål. Etablering av hydrogenanlegg og 

produksjon av «grønn» hydrogen ved elektrolyse av vann slik det her planlegges krever elektrisitet. Ifølge 

NVE behøves 50-55 kWh elektrisitet for å produsere en kilo hydrogengass med et energiinnhold på 33 kWh. 

Energibehovet tilknyttet hydrogenanlegg vil utredes som en del av planarbeidet. Det vil utredes om 

eksisterende el-nett har nok effekt til å forsyne anlegget som planlegges. 

Krav om ROS-analyse er et generelt utredningskrav som gjelder alle planer for utbygging.  ROS-analysen 

skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som er av betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, 

og om utbyggingen kan medføre endringer i risiko- og sårbarhetsforhold.  
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Søknadsprosess - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

Hydrogen klassifiseres som brannfarlig gass og det må dermed innhentes samtykke fra DSB til bygging og 

idriftsettelse av et hydrogenanlegg.  

Prosessen med DSB foregår i to faser:  

FASE 1: Søknad om samtykke til bygging av anlegg for farlig stoff - søknad med kvantitativ 

risikoanalyse (QRA). Søknaden sendes inn til DSB for behandling, høring og avgjørelse slik at 

samtykke foreligger før oppstart bygging av anlegg. 

FASE 2: Søknad om samtykke til oppstart og drift av anlegg med farlig stoff utarbeides og sendes 

inn til DSB for behandling, høring og avgjørelse slik at samtykke foreligger før oppstart av anlegget.  

DSB beskriver akseptkriterier for risiko i hensynssonen i sin veiledning Tema 13 "Sikkerheten rundt anlegg 
som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer. Kriterier for akseptabel 
risiko". 

Gen2 Energy vil igangsette første iterasjon av QRA så snart fabrikk-layout med anleggsdeler, 

lagringsområder, mengder hydrogen og evt. annen brann- og eksplosjonsfarlig vare samt aktiviteter som 

transport og internlogistikk, er tilstrekkelig modent. 

En kvantitativ risikovurdering (QRA) gir grunnlag for fastsettelse av arealmessige begrensninger i form av 

hensynssoner rundt anlegget og vurdering av behov for risikoreduserende tiltak i videre prosjektering, 

utførelse og drift. Dette gjennomføres i Fase 1.  

Søknadsprosess med DSB vil være en offentlig prosess med informasjon, ev folkemøter og høringer før 

Fase 1 og Fase 2 (endelig) samtykke foreligger. DSB har spesielt søkelys på sikkerhet i denne prosessen og 

en gjennomført QRA i henhold til Brann og Eksplosjonsvernloven vil gå vesentlig lenger inn i 

problemstillingen med å belyse risikobildet enn en ROS-analyse i henhold til Plan- og bygningsloven.  

 

Metode for konsekvensutredning 

Tema Metode for konsekvensutredning 

Støy Endring i støybildet som følge av tilrettelegging for 

etablering av hydrogenanlegg vil utredes. Den 

samlede støybelastningen i planområdet og 

virkninger for omkringliggende områder vil bli vurdert 

i henhold til ny retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442/2021). 

 

Støy i forbindelse med lagring og lossing av skip på 

havneområdet, vil utredes som en del av endring av 

områderegulering. 

Transportbehov, trafikale forhold  Endring i trafikkbildet som følge av tilrettelegging av 

hydrogenanlegg vil utredes.  

Estetikk i bymiljø Hensynet til ivaretakelse av estetikk og trehusbyen 

Mosjøen vil utredes. 

Risiko og sårbarhet Det vil bli gjennomført en kvalitativ risiko og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) med fokus på 

etablering av hydrogenanlegg. ROS-analysen vil 
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gjennomføres i tråd med plan- og bygningsloven § 4-

3 og DSBs veiledning «Samfunnssikkerhet i 

kommunenes arealplanlegging».  

 

Resultatene blir presentert i en egen rapport hvor det 

også formuleres eventuelle risikoreduserende tiltak 

for planområdet som helhet. Herunder tema som 

beredskap og ulykkesrisiko, lyspåvirkning, stormflo 

og flom, trafikale forhold. 

 

Fastsetting av risiko i hensynssonen omkring 

hydrogenanlegget ivaretas i reguleringsplanen. 

Søknadsprosess mot DSB for samtykke til etablering 

av hydrogenanlegg vil foregå parallelt.  

Kunnskapsgrunnlag for fastsettelse av hensynssoner 

i reguleringsplanen vil avhenge av hvor langt 

Gen2Energy har kommet i prosessen med DSB. 

Dersom QRA ikke er klar i planprosessen må 

kunnskapen baseres på Gen2Energys vurderinger 

av eksplosjonsfare med konservative vurderinger og 

anta innskrenkninger på sonen når det er 

gjennomført QRA og endelige arealmessige 

begrensinger fastsettes. 

 

Det er uavklarte risikoforhold knyttet til 

grunnforholdene innenfor deler av planområdet. 

Innledende vurdering av områdestabilitet vil baseres 

på kjent kunnskap om grunnforhold og planlagte 

tiltak. Vurderingen vil danne grunnlaget for 

tilleggsutredninger og eventuelle avbøtende tiltak.   
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4 Øvrige rammer og premisser  

4.1 FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 

klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og skal 

legges til grunn for planarbeidet. For planarbeidet er 5 bærekraftsmål trukket fram som førende.  

 

Figur 8 FNs bærekraftsmål. (Kilde: FN-sambandet) 

Mål 8: fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for 

alle. 

Mål 9: bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til 

innovasjon 

Mål 11: gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige 

Mål 12: sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre 

Mål 13: handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem 

 

4.2 Statlige retningslinjer  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal og transportplanlegging (2013) 

Målet med retningslinjen er bl.a. at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og 

bymiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig 

perspektiv i planleggingen. Noen aktuelle retningslinjer er: 

o Effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for næringstransport må vektlegges i 

planleggingen. Virksomheter for godstransport bør lokaliseres med god tilgjengelighet til jernbane, 

havn eller hovedvegnett. 

Andre relevante retningslinjer/rammer/føringer 

o Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) 

o Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T1520-2012) 

o Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

o Rikspolitisk retningslinje for universell utforming (2008) 
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o Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk sammenheng 

 

4.3 Regionale føringer 

Fylkesplan for Nordland for 2013-2025, vedtatt 27.02.2013 

Det vil i planarbeidet tas særlige hensyn til kap. 5 og 6, målområde 2 og 3 i Fylkesplan for Nordland. 

Hovedtrekkene og spesielt relevante mål og strategier fra disse kapitlene er gjengitt nedenfor: 

o Styrke regionsentrene som funksjonelle sentra 

o Satse på utvikling av byer og tettsteder med grunnlag i stedenes egenart 

o Utvikle robuste samfunn med velfungerende infrastruktur og god omstillingsevne 

o Legge til rette for gående og syklende og gode kollektivløsninger 

o Stimulere til nyetableringer, omstillinger og vekst i eksisterende bedrifter 

o Ta i bruk Nordlands mangfoldige kulturmiljø og naturressurser som potensial for 

verdiskapning 

o Jobbe for å skape en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling med god balanse mellom 

bruk og vern. 

o Styrke kunnskapsbasert næringsutvikling der Nordland har spesielle fortrinn  

o Legge til rette for effektive og miljøvennlige godstransporter  

Regional plan for klima og miljø – grønn omstilling i Nordland, vedtatt 14.06.2021 

Visjonen for Nordlandssamfunnet er «Sammen for et klimatilpasset lavutslippssamfunn i Nordland i 2050». I 

planen inngår 4 hovedmålsettinger som alle er relevante for planarbeidet. Disse er gjengitt nedenfor: 

o Kommuner, næringsliv, regionale myndigheter, og frivillige organisasjoner har tilstrekkelig kunnskap 

og kompetanse til å bidra til grønn omstilling. 

o Klimagassutslippene i Nordland fylke skal reduseres med 60 % fram mot 2030, sammenlignet med 

2009. 

o I 2030 er industrien og næringslivet i Nordland en global aktør innen grønn omstilling 

o Nordland har omstillingsdyktige kommuner som håndterer klimarisiko, og som utnytter mulighetene 

ved et endret klima. 

Strategiene for å oppnå målsettingene vil det tas hensyn til i planarbeidet.  

4.4 Kommunale planer og føringer 

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029 Vefsn kommune, vedtatt 21.06.2017 

I samfunnsdelen inngår 3 satsningsområder. Satsingsområde 1 vurderes som særlig relevant for dette 

planarbeidet; Vefsn kommune skal være et naturlig bestemmelsessted for private næringsutviklere og 

offentlige arbeidsplasser. Kunnskap om fremtidens arbeidsplasser og trender er i så tilfelle avgjørende og 

må strykes. Arbeidsplasser for unge voksne står sentralt. Relevante målsettinger og strategier for å oppnå 

satsingsområdet er gjengitt nedenfor: 

- Pkt. 1.2: Vi vil gjennomgå og strukturere virkemiddelapparatet for næringsaktører slik at det fremstår 

enhetlig, robust og fremtidsrettet 

o Å legge til rette for kompetansebedrifter og kunnskapsbaserte næringer 

o Arbeide for at «tradisjonell industri» har rom for å utvikle seg slik et globalisert marked 

krever 
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- Pkt. 1.3: Vi vil synliggjøre kommunens fortrinn og attraktivitet for å trekke til oss private 

næringsutviklere og offentlige arbeidsplasser 

o Markedsføre Mosjøen og Vefsn som et godt sted å drive næring, bo og arbeide  

- Pkt. 1.4: Vi vil være en tydelig samarbeidspartner i samspill med aktører lokalt, regionalt og 

nasjonalt. Fylkeskommunen er en sentral aktør for kommunen.  

o Bygge en profesjonell dialog med næringslivet og sikre oss en felles forståelse av ønsker, 

behov og muligheter i regionene.  

 

Kommunedelplan for Mosjøen, vedtatt 21.06.2017, sist endret 24.03.2021 

Området er i kommunedelplan for Mosjøen avsatt til område hvor reguleringsplan fortsatt skal gjelde. 

Kommunedelplanen angir føringer for reguleringsplaner som må vurderes i dette planarbeidet. Utdrag fra 

relevante bestemmelser gjengis nedenfor: 

Generelle bestemmelser:  

o 2.1 Samfunnssikkerhet  

Nye tiltak innenfor planområdet skal følge med tanke på enhver tids gjeldende kunnskapsgrunnlag 

og forskrift knyttet til naturfare og samfunnssikkerhet. 

o 2.2 Universell utforming og tilgjengelighet  

Krav til universell utforming skal følge til enhver tids gjeldende byggeteknisk forskrift. I alle 

byggesaker og i reguleringsplaner skal det foreligge en redegjørelse for hvordan hensyn til universell 

utforming er ivaretatt. 

o 2.4 Byggeforbudssone langs riks- og fylkesveg 

Langs riksveg og fylkesveg er det byggeforbudssone på 50 meter, med mindre eksisterende 

reguleringsplan legger opp til annet. Forbudssonen kan også fravikes gjennom ny regulering. 

o 2.6 Byggeforbudssone langs jernbanen 

Langs jernbanen er det byggeforbudsone på 30 meter, med mindre eksisterende reguleringsplan 

legger opp til annet. Forbudssonen kan også fravikes gjennom ny regulering. 

o 2.8 Strandsonen  

Ved utvikling av arealer som grenser mot sjø skal allmennhetens tilgang til strandsonen alltid 

vektlegges. 

o 2.9 Støy i planleggingen 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og i byggesaker som ikke er omfattet av nyregulering eller 

særskilte bestemmelser gitt i eksisterende reguleringsplan skal støy alltid vurderes i henhold til 

føringer og grenseverdier gitt i T-1442/2012 – Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

med tilhørende veileder M128, eller i henhold til enhver tids gjeldende retningslinje for støy i 

arealplanleggingen. 

o 2.10 Byggerestriksjonssone tilknyttet Mosjøen lufthavn  

Planområdet er berørt av høyderestriksjonsflater (hinderflater) og byggerestriksjonsflater tilknyttet 

Mosjøen lufthavn. Restriksjonsplanen ENMS-P-08 og byggerestriksjonskartet ENMS-P-09, eller til 

enhver tid gjeldende restriksjonskart, skal legges til grunn ved saksbehandling av planer og tiltak. 

o 2.11 Krav til utenomhusplan  

Det settes krav om utomhusplan for alle byggeprosjekter. I den grad et prosjekt reguleres skal 

utomhusplanen følge reguleringsplanen. Utomhusplanen skal ivareta estetiske hensyn og 

synliggjøre gode arealer til lek og opphold, parkering, løsninger for snøopplag, søppelhåndtering, 

areal og manøvreringsareal til varelevering og –utlevering eller annen nødvendig storbiladkomst, 

samt hvordan eventuell terrengtilpasning skal løses. Situasjonsplanen skal også belyse mulig 

fremtidig maksimal utnyttelse av den aktuelle tomten. 
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o 2.12 Overvannshåndtering  

I alle saker, både i regulering og i byggesak, skal overvannshåndtering bli synliggjort helt frem til 

tilstrekkelig dimensjonert resipient. 

o 2.14 Lyskilder  

Det skal i alle utbygginger sikres at der ikke anlegges lyskilder eller andre tiltak som kan være til fare 

eller villedning for trafikk langs veg og bane, til sjøs eller i luftrommet. 

Føringer til reguleringsplaner: 

o 3.2 Samfunnssikkerhet  

Alle nye reguleringsplaner skal avklare hensyn til samfunnssikkerhet. 

o 3.3 Teknisk infrastruktur, elektrisitetsforsyning  

Reguleringsplaner for nye utbyggingsområder skal belyse hvordan tekniske anlegg og 

elektrisitetsforsyning skal etableres. 

o 3.4 Forventete klimaendringer  

Hensyn til forventende klimaendringer skal belyses i hver enkelt planprosess og i 

enkeltsaksbehandling, herunder havnivåstigning, hyppigere og villere nedbør mv. Tiltakets 

forventede levetid bør legges til grunn i vurderingene. 

o 3.5 Alternative energikilder  

Alternative energikilder skal alltid vurderes. I større utbygginger eller planer som innebærer 

utbyggingsavtaler knyttet til offentlig infrastruktur skal utbygging av fjernvarme vurderes. 

o 3.6 Barn og unges interesser  

Barn og unges interesser skal ivaretas i all planlegging. Hvis planlagte tiltak legger beslag på 

områder, eller vanskeliggjør adkomst til områder som i dag brukes av barn og unge, skal det vises til 

avbøtende tiltak eller erstatningsarealer. 

o 3.7 Alternative takformer  

Ved regulering skal det være egne bestemmelser for gesims ved flate tak og pulttak. 

o 3.8 Byggegrenser  

Fravikelse av byggegrense mot naboeiendom skal vurderes, avklares og avbøtende tiltak skal 

framlegges gjennom regulering i hvert enkelt tilfelle. 

Estetikk:  

o 6.1 Estetiske krav   

Estetiske hensyn skal være vektlagt og dokumentert i all planlegging, utbygging og rehabilitering. 

Kontraster og/eller brudd skal synliggjøres og begrunnes. Det skal fremgå av enhver plan og 

enkeltsak hvordan denne forholder seg til omgivelsene og eksisterende bebyggelse ved hjelp av en 

analyse og vurdering av landskapet og det bygde miljø. Det skal redegjøres for hva plan eller tiltak 

tilfører området og hvilke positive og negative effekter plan eller tiltak har på nærmiljøet. 

Reguleringer skal sette krav til arkitektkompetanse der dette er definert i denne plan. Det skal også 

vurderes krav til arkitektkompetanse der tiltakets karakter tilsier at bygningen vil gi vesentlig estetisk 

påvirkning for nærområdene. 

o 6.2 Trehusbyen Mosjøen 

Tre skal være det foretrukne byggematerialet for den videre utviklingen av trehusbyen Mosjøen. 

Nybygg og fasadeendringer skal oppføres i tremateriale innenfor bestemmelsene satt i teknisk 

forskrift. Fravik fra dette prinsippet skal alltid begrunnes med faglig vurdering med alternativ 

materialbruk. 

o 6.3 Bruk av byggelinjer 

Ved nyregulering skal det vurderes å benytte byggelinjer for å styre bygningers plassering i forhold til 

gateløp. Byggelinjene skal være lagt for å gi god estetisk utforming med tanke på by- og gaterom, 
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sikre god utnyttelse av tilgjengelig tomteareal og ivareta hensynet til eventuelle senere utvidelser. 

Kommunen kan gi unntak fra bestemmelsen etter vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

Blå/grønnstruktur 

o 7.5 Grønn arealfaktor 

Ved nyregulering skal det vurderes å benytte byggelinjer for å styre bygningers plassering i forhold til 

gateløp. Byggelinjene skal være lagt for å gi god estetisk utforming med tanke på by- og gaterom, 

sikre god utnyttelse av tilgjengelig tomteareal og ivareta hensynet til eventuelle senere utvidelser. 

Kommunen kan gi unntak fra bestemmelsen etter vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

Parkeringsbestemmelser  

o 9.5 Generelle bestemmelser for næringsbebyggelse 

For industri- og lagerarealer skal det anlegges minst en oppstillingsplass pr. 100 m² bruksareal, men 

ikke mer enn maks en plass pr 80 m2 bruksareal. For slik bebyggelse kommer nødvendig areal for 

av- og pålessing for vare- og lastebiler i tillegg. 

 

Områderegulering for Nesbruket næringsområde, vedtatt 12.04.2011 

Området er i områderegulering for Nesbruket næringsområde avsatt til næring, herunder industri/lager. Det 

kreves utarbeidet detaljreguleringsplan før det kan gis tillatelse til oppstart av søknadspliktige tiltak innenfor 

området. Parallelt med planarbeid for detaljregulering av hydrogenanlegg på Nesbruket varsels oppstart av 

arbeid med endring av områderegulering.  

Endringer i bestemmelser til områdereguleringen vil måtte hensyntas i arbeidet med detaljregulering for 

hydrogenanlegg.  
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5 Planprosess og videre saksgang  

5.1 Oppstartsmøte  

Oppstartsmøte for reguleringsplanene ble avholdt 13.09.2021. Det vises til referat fra møtet (tilgjengelig på 

Vefsn kommunes nettsider).  

5.2 Medvirkningsprosess 

Offentlig innsyn og medvirkning i planprosessen sikres gjennom følgende prosesser 

- Forlag til planprogram legges ut på høring i minimum 6 uker samtidig med varsel om oppstart av 

planarbeid. Berørte parter og naboer blir tilskrevet med brev. Innspill til temaer/forhold som må 

vurderes under planarbeidet behandles og inntas i planprogrammet etter vurdering. Planprogrammet 

fastsettes av formannskapet. 

- Planforslaget med konsekvensutredning legges ut på høring i minimum 6 uker før sluttbehandling i 

kommunestyret 

I tillegg vil man gjennom planprosessen ivareta nødvendig medvirkning som følger: 

- Det vil bli tatt kontakt med aktuelle offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner i forbindelse 

med utredning av de ulike deltema i planen. Også andre interessenter som gir innspill til 

planprogrammet vil ev. bli kontaktet under arbeidet for avklaringer og vurdering av løsninger. 

- Folkemøte planlegges gjennomført i planprogrammets høringsfase. Formålet vil være at berørte 

naboer blir tatt med på råd, og redegjøre for planlagt virksomhets reelle faremomenter og hvilke 

avbøtende tiltak som vil gjøres.  

- Allmenheten, berørte parter og naboer vil bli informert når forslaget til reguleringsplan legges ut til 

offentlig ettersyn. 

- Melding om vedtak med klageadgang vil bli annonsert.  

 

5.3 Varsling, medvirkning og framdrift 

Skissen nedenfor viser en skjematisk oversikt over planprosess med konsekvensutredning. 

 

Figur 9 Flytskjema; planprosess med konsekvensutredning. Lilla boks representerer ledd i planprosessen hvor det er 
mulig for berørte parter å medvirke/uttale seg. Rød innramming viser hvor vi er i prosessen. 
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Detaljregulering for hydrogenanlegg på Nesbruket utarbeides på bakgrunn av vedtatt planprogram. 

Planprosessen vil følge de krav til rutiner og saksbehandlingsprosedyrer som plan- og bygningsloven og 

Vefsn kommune anbefaler og krever: 

- Planprogrammet fastsettes av formannskapet i Vefsn 

- Vedtatt planprogram danner grunnlaget for videre konsekvensutredninger og utarbeidelse av 

planforslag 

- Forslag til ny områderegulering sendes til politisk behandling som vedtar offentlig ettersyn/høring av 

planforslaget 

- Ev avklaringsmøter/involveringsmøter 

- Offentlig ettersyn av planforslag: minimum 6 uker. Berørte parter/naboer kan på nytt gi innspill og 

merknader til detaljer og løsninger i planforslaget.  

- Administrativ behandling av innkomne merknader etter offentlig ettersyn 

- Sluttbehandling og vedtak i kommunestyre  

- Klagefrist på 3 uker etter vedtatt reguleringsplan. 

Det er et mål å få vedtatt planprogram tidlig 2022. Det tas sikte på å ha et planforslag som legges ut til 

offentlig ettersyn i løpet av første kvartal 2022, og sluttbehandling av planen i løpet av andre kvartal 2022.  
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